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ট্যাক্স ফাাঁলি লদবয়্ পণয আমদালন িরার হুিমু িী? 
প্রশ্নঃ  
সরিাবরর অবগাচবর (দদবশর আইন অনুযায়্ী অবেধ পন্থায়্) সীমান্ত 
এলািা লদবয়্ দযসে পণয আমদালন িরা হয়্, দসগুবলার েযাপাবর 
ইসলাবমর লেধান িী? এভাবে ট্যাক্স ফাাঁলি লদবয়্ পণয আমদালন িরা এেং 
তা দ্বারা েযেসা িবর অলতলরক্ত লাভ িরা লি জাবয়্য?    

নাম- মুসান্না আল-হাসান 
উত্তরঃ  
প্রচললত ট্যাক্স অনযায়্ ও জলুুম। এবত তাগুত ও জাললম শাসিবগাষ্ঠী 
শলক্তশালী হয়্। তা ফাাঁলি দদয়্া শুধু বেধই নয়্, েরং সামর্থ্য র্থািবল তা 
ফাাঁলি দদয়্া জরুলর। িাবজই িাস্টমস ট্যাক্স ফাাঁলি লদবয়্ পণয আমদালন 
িরা এেং তা দ্বারা েযেসা িরা জাবয়্য; যলদ পণযলট্ শরীয়্বতর দলৃিবত 
হালাল হয়্।   
এবেবে দযবহতু পণয আমদালনর খরচ িবম যাবে, তাই লেক্রয়্ মূলযও 
িলমবয়্ দদয়্া উলচত। দযন ট্যাবক্সর জুলমু দর্থবি জনসাধারণও লিছুট্া 
রো পায়্। তাছাড়া অলত মুনাফাও শরীয়্বত অপছন্দনীয়্। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন, 

صحيح البخاري: -هللا رجال مسحا إذا ابع، وإذا اشرتى، وإذا اقتضى.  رحم
2076 

“দিনা, দেচা এেং পাওনা তাগাদার দেবে দয েযলক্ত উদার, আল্লাহ্ 

তায়্ালা তার উপর রহম িরুন।” -সহীহ েুখারী: ২০৭৬ 
তবে ির ফাাঁলি লদবয়্ পণয আমদালন যলদ লনরাপবদ সম্ভেপর না হয়্; েরং 
এবত সম্মানহালনর সম্ভােনা র্থাবি, তাহবল তা দর্থবি লেরত র্থািা িাময। 
হাদীবস এবসবছ,   

ফাতওয়্া নাম্বার:313                    প্রিাশিালঃ25-12-২০২2 ইং 
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 : "ال ينبغي-صلى هللا عليه وسلم  -حذيفة، قال: قال رسول هللا  عن
(، الرقم: 148/ 5سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ) -للمؤمن أن يذل نفسه". 

4016 
“হুযায়্ফা (রালয) দর্থবি েলণত্, লতলন েবলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ িবরন, মুলমবনর জনয উলচত নয়্ লনবজবি 

লালিত িরা।” –সুনাবন ইেবন মাজাহ: ৪০১৬  
আরও দদখুন,  
ফাতওয়্া নং ১৯৫ ‘িাস্টমস ট্যাক্স ফাাঁলি লদবয়্ অনয দদশ দর্থবি স্বণ ্
লনবয়্ আসার হুিুম িী?’  
ললংিঃ িাস্টমস ট্যাক্স ফাাঁলি লদবয়্ অনয দদশ দর্থবি স্বণ্ লনবয়্ আসার 
হুিুম িী? 
ফাতওয়্া নং১৩৭‘েত্মান তাগুত সরিারবি ট্যাক্স দদয়্া লি জাবয়্জ 
হবে?’  
ললংিঃ েত্মান তাগুত সরিারবি ট্যাক্স দদয়্া লি জাবয়্জ হবে? 
ফাতওয়্া নং ২০৯ ‘ভারত দর্থবি দেআইলনভাবে আনা োইি েযেহাবরর 
হুিুম িী?’  
ললংিঃ  ভারত দর্থবি দেআইলনভাবে আনা োইি েযেহাবরর হুিুম িী? 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط . 
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7/%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%81%e0%a6%95%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a3/
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https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae/%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ac/

